MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-047570/2022

Zápis
z 32. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 31. 1. 2022 v 17:00, distanční formou prostřednictvím
videokonference
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková,
Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA, Ing. Roman Bulíček, Ing. Viktor Lojík
Omluvení členové výboru: --Neomluvení členové výboru: --Hosté: Ing. arch. Irena Neškudlová Mádlová (DPP), Ing. Filip Jiřík (DPP)
,
Ing. Petr Malinovský (Metroprojekt Praha a.s.), Ing. Olga Šambergerová (PUDIS a.s.), Ing. arch.
Jiří Zákostelný, Ing. Zdeněk Vávra, Ph. D., Ing. arch. Lucie Kučerová,
,
, Ing. Jarmila Bendová, Petra Klapka, O
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:07 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Prezentace aktuálního stavu záměru TT Počernická (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
3) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků – vynaložené
prostředky v roce 2021
4) Informace o výsadbách stromů na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
5) Informace o bezplatném svozu bioodpadu v hl. m. Praze od 1. ledna 2022
6) Informace o projektech Akčního plánu 2022 Strategického plánu udržitelného rozvoje
(SPUR) MČ Praha 10 s vazbou na Klimatický závazek hl. m. Prahy
7) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2021
8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
9) Doporučení k poskytnutí dotací z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022,
oblast podpory – Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
(v souladu s Metodikou pro žadatele o dotace v roce 2022 se jedná o neveřejný bod jednání
z důvodu projednání vyhodnocení Pracovní skupiny hodnotitelů a současně doporučení VŽPI
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-047570/2022
k žádostem o podporu z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022, oblast podpory –
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj)
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, kolegy z ÚMČ P10 a veřejnost. Ing. Bulíček se připojí během
bodu č. 2 a Ing. Komrsková od bodu č. 3.
Vystoupení hostů z řad veřejnosti a odborníků bylo odhlasováno.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Termíny jednání na příští rok byly členům rozeslány a jsou dostupné i na webu MČ.
2) Prezentace aktuálního stavu záměru TT Počernická (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
Ing. Maršálek přivítal zástupce odborníků a předal slovo k přednesu prezentace, jež byla
projednávána i na Komisi pro dopravu a parkování. Ing. Jiřík z DPP informoval, že v rámci řešení
problematiky proběhla participační jednání a v současné době je zpracovávána projektová
dokumentace pro územní řízení. Též je zadáno zpracování oznámení EIA u firmy PUDIS a.s.,
zástupce zpracovatele je Ing. Šambergerová. Za zástupce zhotovitele PD je přítomný Ing.
Malinovský z Metroprojektu, který se zároveň ujal prezentace. Cílem stavby je vybudovat TT
v ulici Počernická, a tím propojit Vinohrady a Malešice. Celková délka činí cca 2,3 km. Záměr
je schválen Radou hl. m. Prahy a též figuruje v koncepčních a strategických dokumentech hl.
m. Prahy. Záměr počítá i s probíhající postupnou obnovou páteřních vodovodů, která se
dotkne i úseku v ulici Počernická. Na konci ulice je plánováno povrchové parkoviště.
Zavedením TT dojde k nahrazení autobusové dopravy, tudíž ke snížení emisí a skleníkových
plynů. Bude vybudováno 6 tramvajových zastávek v úsecích: Hagibor, Na Palouku, Hostýnská,
Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice, což odpovídá aktuálnímu rozmístění doplněnému
o obsluhu rozvojové lokality Hagiboru. Ing. Šambergerová informovala, že záměr podléhá
zjišťovacímu řízení, jehož závěrem bude EIA nebo rozhodnutí o ukončení. Byl prověřen dopad
na všechny složky ŽP. Mezi nejdůležitější složky patří změna akustiky, kvalita ovzduší, dopady
na klima a zdravotní rizika. Každý zdroj hluku má své vlastní limity, které nelze kombinovat.
Záměr TT by přispěl ke zlepšení stávající akustické situace. Kvalita ovzduší se zjišťuje formou 5
letých průměrných koncentrací škodlivin za určité období, v současnosti jsou platné hodnoty
za období 2016 – 2020 a nedochází k překročení imisních limitů. V rámci příspěvku záměru,
zejména při vybudování parkoviště, byl zjištěn pokles, navýšení pouze u benzenu (avšak do 1
%), tudíž kompenzační opatření dle zákona o ochraně ovzduší nejsou nutná. V dopadech na
klima snížením autobusové dopravy o 60 % dojde ke snížení emisí CO2 o cca 1,2 t za den (též
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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cíl Klimatického závazku hl. m. Prahy 6/2019). Vybudování záměru sníží zdravotní rizika
formou snížení hluku.
Ing. Maršálek doplnil, že oznámení nehodnotí MČ P10, ale MHMP. Poděkoval za přednes
prezentace.
V 17:45 přišel Ing. Bulíček.
Mgr. Řezníčková informovala, že prezentace byla na Komisi pro dopravu a parkování
projednána bez připomínek.
Ing. Maršálek na závěr dodal, že MČ se dlouhodobě zaměřuje na 4 okruhy připomínek: hluk,
parkování, počet stromů a participace.
Proběhla diskuse.
z veřejnosti se dotázal, zda bude zachován stávající autobus, na kapacitu
parkoviště a na technické řešení tram. pásu. Ing. Jiřík reagoval, že linky č. 188 a č. 199 budou
nahrazeny a č. 133 a jednosměrné č. 155 a 228 zůstanou zachovány. Tedy, úseky, jež nelze TT
nahradit, zůstanou zachovány. V úsecích bez přejezdů a přechodů se počítá se zatravněným
pásem, vsakovaní dle možností. Příliš mnoho vody se nedoporučuje. Ing. Malinovský reagoval
na dotaz ohledně parkoviště, je navrženo 133 parkovacích míst, což je téměř dvojnásobek
počtu míst redukovaných v Počernické ulici.
Ing. Kos se dotázal, zda je v hlukové studii do roku 2030 zohledněna i budoucí zástavba. Ing.
Šambergerová zodpověděla, že zahrnuta je, ale zatím není zkolaudována, proto nelze přesně
určit limity hluku. Jedná se o administrativní nebo obytné budovy. Ing. Jiřík doplnil, že limity
silničního hluku byly též zohledněny.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
V 18:04 přišla Ing. Komrsková a odešli zástupci DPP.
3) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků – vynaložené prostředky
v roce 2021
Ing. Maršálek přivítal Ing. Komrskovou a předal slovo Bc. Pecánkovi, který krátce informoval o
naplňování smluv. V oblasti zeleně došlo k poklesu výdajů, v oblasti chodníků byly dřívější ceny
podhodnocené, tudíž došlo k navýšení. Z jednotlivých jednání s dotčenými firmami byly
pořízeny zápisy. Ing. Komrsková poděkovala za zpracování materiálu a doplnila, že revize
smluv již byla potřeba, neboť dřívější smlouvy byly zastaralé.
Paní
z veřejnosti zmínila, že ve smlouvách chybí oblast Strašnic, Bc. Pecánek
zodpověděl, že oblast je zahrnuta v oblasti Malešic.
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/2.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
4) Informace o výsadbách stromů na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
Bc. Pecánek informoval o výsadbách 158 ks stromů, byla získána dotace z MHMP vy výši 200
tis. Kč, 381 tis. Kč MČ poskytla z vlastních zdrojů. Předpoklad výsadby na rok 2022 je 120 – 150
ks stromů. Ing. Maršálek doplnil, že 2. 2. 2022 v 15:30 se bude konat setkání s veřejností
v parku Solidarita. Zájemci z řad členů výboru i veřejnosti jsou zváni.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
5) Informace o bezplatném svozu bioodpadu v hl. m. Praze od 1. ledna 2022
Ing. Maršálek informoval, že webové odkazy s informacemi byly členům rozeslány. Bc.
Pecánek doplnil, že MHMP zvýšil poplatky za popelnice a hnědé nádoby na bioodpad jsou
formou kompenzace.
J. Štěpánek, MBA zmínil, že registrace do systému je složitá a nedostupná lidem bez PC. Dále
upozornil na přeplněné kontejnery v oblasti Strašnic a Zahradního Města.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
6) Informace o projektech Akčního plánu 2022 Strategického plánu udržitelného rozvoje
(SPUR)
Ing. Maršálek zmínil, že výčet obsahuje i projekty probíhající na území MČ P10, které MČ
nerealizuje. Jedná se o přehledový materiál.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/4.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
7) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2021
Ing. Maršálek informoval, že zpráva bude 28. 2. 2022 předložena na ZMČ. Celkem bylo přijato
40 usnesení, proběhlo 9 jednání, 2 byla zrušena ze zdravotních důvodů a body byly vždy dle
aktuálnosti projednávány na následujících jednáních.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/5.
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek
 zvýšení četnosti vývozu separací – v řešení
 podpora biodpadu
 apel na fotodokumentaci nepořádku u separací – k zaslání na MHMP
Ing. Maršálek
 Pocitová mapa hl. m Prahy: https://www.pocitovemapy.cz/praha/
 Hamerský rybník – přidat ceduli NEKRMIT VODNÍ PTACTVO (ověřit svolení na MHMP,
Ing. Kaštovský)
 umístění stožáru pro trolejbusy – Strašnická (Ing. Daníček)
Ing. Vávra, Ph. D.
 Bioplynová stanice Malešice – zahrnuta v Klimatickém závazku hl. m. Prahy, po
vypracování PD prezentování MČ
 Spalovna Malešice 100% funkčnost? – ne, část se vozí do Plzně, plná funkčnost až
v polovině roku 2022
 linka č. 101 – zastávka Perunova není v provozu – bude spuštěno 7. 2. 2022
 podzemní kontejnery u Vršovického zámečku neustále přeplněny – jsou zde čidla na
detekci přeplněnosti, navýšení vývozu (Ing. Kaštovský, Jeřábek, DiS.)
Ing. Maršálek z důvodu střetu zájmů pro bod č. 9 pověřil předsedáním Mgr. M. Štěpánka. Další
jednání bude 21. 2. 2022. Spolu s Ing. Maršálkem odešla i veřejnost a zůstali přítomni pouze
členové VŽPI.
9) Doporučení k poskytnutí dotací z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022, oblast
podpory – Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Jedná se o neveřejný bod.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/32/6.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Jednání bylo ukončeno v 19:06 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/32/1, č. VŽPI/32/2, č. VŽPI/32/3,
č. VŽPI/32/4, č. VŽPI/32/5 a č. VŽPI/32/6.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
č. 2 Pověření Mgr. M. Štěpánka

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Mgr. Denisa Řezníčková
jméno a podpis
ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Mgr. Matěj Štěpánek
jméno a podpis
pověřeného
předsedajícího

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

7. 2. 2022
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/1
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
prezentaci aktuálního stavu záměru TT Počernická
Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/2
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků – vynaložené prostředky
v roce 2021

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/3
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o výsadbách stromů na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/4
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o projektech Akčního plánu pro rok 2022 ke Strategického plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 s vazbou na Klimatický závazek hl. m. Prahy

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/5
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2021

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-047570/2022
USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/32/6
ze dne 31. 1. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) DOPORUČUJE RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10
udělení dotační podpory v roce 2022 v oblasti „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ dle
výsledku jednání pracovní skupiny hodnotitelů dne 6. 1. 2022
Usnesení bylo přijato počtem „ 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Mgr. Matěj Štěpánek
pověřený řízením 32. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

